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At skulle arbejde hjemme, er en ting som de fleste vel egentlig 
godt kan lide en gang i mellem, men på den lange bane kan 
det godt blive ensomt, og det kan måske være svært at få den 
fornødne ro. 

Især når børnene også skal ”arbejde hjemme” altså være i hjem-
meskole. Har et eller flere af éns børn ADHD, så vil hjemmeskole 
og kedsomhed let komme til at sætte et stort pres på familien. 
Den omvæltede hverdag med nye eller få rutiner, de mange timer 
ved skærmen og de manglende relationer til kammerater og de 
faste voksne, lærere og pædagoger, er særligt udfordrende for 
børn med ADHD og deres familier. 

Samtidig er det også en stor udfordring for lærerne at bedrive 
hjemmeskole, skærm eller ej, og mange lærere udtrykker bekym-
ring for de manglende relationer, at have den tætte kontakt til 
børnene, som er en stor del af den skolehverdag, vi kendte før 
corona, og som de fleste af os håber snart vil vende tilbage. De 

lærere, jeg har talt med og vejledt under pandemien, udtrykker 
især bekymring omkring de sårbare børn, eksempelvis børn med 
ADHD eller ADHD-lignende adfærd. Børn, som har brug for lidt 
ekstra opmærksomhed, et ekstra øje, en hånd på skulderen, lidt 
ekstra guidning, stor tydelighed og høj grad af struktur, både i 
undervisningen og i skoledagen som helhed. Børn, der har brug 
for, at de voksne omkring dem, er opmærksomme på at arbejde 
målrettet med aktiviteter, der styrker relationerne. Hvordan kan 
man arbejde med disse faktorer i ”hjemmeskolen”?

Med denne artikel vil jeg komme med nogle enkle og konkrete 
forslag til hvordan, vi som voksne omkring disse børn, kan 
styrke dem i denne nye hverdag. På den ene og den anden 
side af skærmen. Enkle og konkrete forslag til forældre, lærere 
og pædagoger. 

Positiv opmærksomhed
Uanset om man er forældre, lærer eller pædagog, er det vig-
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tigt, at man anvender ”positiv opmærksomhed”. Det kan være 
svært, fordi det på nogle områder er direkte modsat af, hvad 
vi selv lærte som barn, og hvad vi derfor plejer at gøre. Positiv 
opmærksomhed betyder, at vi skal kigge efter og italesætte det, 
som går godt. Vi skal altså flytte vores opmærksomhed væk fra 
det, der går knap så godt og ikke give det vores opmærksomhed. 
Vi kan og skal ignorere mange af de uhensigtsmæssigheder, der 
kan opstå. Børn med ADHD og ADHD-lignende adfærd er vant 
til, at vi fokuserer på, og italesætter det, der ikke går så godt, 
hvilket betyder, at de er vant til mange irettesættelser. Tænker 
vi os om, kan vi se, at det ikke virker, for problemet er jo stadig 
ikke løst. Derfor er det meget vigtigt, at vi anvender positiv 
opmærksomhed. ”Dejligt du er klar”, ”det er godt, du har slukket 
mikrofonen”, ”fint du huskede bogen” osv. 

Det vi giver opmærksomhed, det vi italesætter, det vi holder 
fokus på og giver energi – det får vi mere af. På samme måde 
kan vi øve os i at se muligheder frem for begrænsninger i den 
nye situation. Som forældre får vi mulighed for at være mere 
sammen med vores børn og børnebørn, hvilket giver en unik 
chance for at styrke vores relationer i familien. 

Skab gode rammer for børnene i og omkring ”hjemmeskolen”
Når hverdagen med dens faste rutiner, stå op, spise morgenmad, 
gå i skole osv. pludselig er ophævet, bliver børn med ADHD særlig 
udfordrede. Fordi deres begrænsninger med de kognitive og 
eksekutive funktioner, som at skabe overblik, planlægge, selv-
styring og impulshæmning, gør det særligt vanskeligt for dem 
at manøvrere sig gennem lange dage uden struktur og rutiner. 
Altså noget børnene, qua deres vanskeligheder, ikke selv kan 
skabe. Derfor har de brug for, at vi sætter tydelige rammer op 

for, hvad der skal ske, hvornår det skal 
ske, hvordan det skal ske osv. Det er en 
god idé at arbejde med de 10 H’er, når 
vi planlægger og tydeliggør børnenes 
hjemmeskole og hjemmefritidsdage.

Børnene har brug for at kende de 10 H’er, 
og inden vi kan tydeliggøre dem, er det 
vigtigt, at vi selv har gennemgået dem 
og bestemt, hvordan vi har styr 
på dem. Gennemgå evt. det lille 
skema, som I kan se nedenfor. 

Det er altid godt at indlægge motion 
og bevægelse i dagsplaner, og det 
kan være en god start på dagen. 
Planerne behøver ikke være 
med piktogrammer eller bil-
leder. Man kan bare tegne eller 
skrive, hvad der skal ske. Se 
eksempler på næste side.

Omstilling skift og pauser
Omstilling, skift og pauser kan 
være udfordrende for børn 
med ADHD, da det kræver selv-
styring, selvplanlægning og fleksibilitet. 

Derfor kan det være vigtigt også at skemalægge skift og pauser 
ud fra de 10 H’er. Det er ikke altid nødvendigt at tydeliggøre alle 
H’erne for børnene, da det varierer fra barn til barn og mellem 

De 10 H’er Eksempler:

Hvad skal jeg lave? (indhold) Arbejde i matematiktak

Hvordan skal jeg lave det? (måden/metoden) Farve former og klippe dem ud. 

Hvorfor skal jeg lave det? (meningen) Det er sjovt, og så kan du lave flotte mønstre.
Former er vigtige, når du bygger noget,
eks. togbaner eller huler.

Hvor skal jeg lave det? (placeringen) Ved spisebordet.

Hvornår skal jeg lave det? Tidspunkt/rækkefølge

Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont) ½ time, sæt en timer. 
Giver barnet oplevelsen af progression.

Hvem skal jeg lave det med? (voksne/andre/selv) Arbejde selv. Men kan få hjælp.

Hvor meget skal jeg lave? (mængden) Længde og mængde er lidt det samme, i stedet for tid, 
kan det være et antal figurer, eller sider.

Hvorhen skal jeg med det, jeg gør (målet) Målet er, at bygge en flot hule og sende billedet
til din lærer.

Alt dette skal naturligvis ikke siges til barnet, da det giver alt for mange ord. Men det kan tydeliggøres i omgivelserne.
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forskellige aldersgrupper. Forbered altid børnene på, hvad der 
skal ske, da uforudsete hændelser eller aktiviteter kræver høj 
grad af fleksibilitet. Hvilket kan gøre det rigtig svært og være 
meget frustrerende for børnene.

Dagsform og svingende præstationer
Børn med ADHD kan have meget skiftende dagsform og præsta-
tioner. At et barn kunne noget i går, betyder ikke nødvendigvis, 
at han/hun kan i dag. Eller at et barn kan noget i en situation, 
betyder ikke at barnet kan det samme i en anden situation. Det 
er vigtigt, at vi kan være fleksible og møde barnet der, hvor det 
er lige nu. Aftal evt. på forhånd hvilke muligheder, barnet har, 
hvis noget bliver svært at være i, eks. en tur på trampolinen. 
Eller et skift fra matematikbog til matematik på nettet.

Rutiner og planer øger barnets mulighed for at mestre sine 
dage, og det kan give barnet oplevelsen af at lykkes, at være 
dygtig – og det har alle børn brug for!

Tjek ind og tjek ud
I hjemmeskolen får fagpersoner ikke den samme mulighed for 
den tætte relation til det enkelte barn. Her mangler kropssprog, 
mimik og tilstedeværelse. Det kan, som lærer eller pædagog, 
være svært at få en reel fornemmelse for børnenes trivsel. Det 
er særlig vigtigt, når det handler om de sårbare børn, altså de 
børn, som er særligt udfordrede i denne tid. 

Det kan være en god idé at lave et særligt ”morgen-tjek ind”, 
med børnene på skift. Måske oftere med nogle af børnene end 

med andre. Et par minutters alene-skærmtid kan betyde meget 
både for barnet og den voksne. Efter at have sagt godmorgen 
til alle børn, kan du eksempelvis fortælle, hvem der får alene 
”tjek ind” i dag, og i hvilken rækkefølge. Du kan også forberede 
børnene på det dagen før, eller det kan stå på ugeplanen. En 
sådan personlig morgensamtale, kan have stor betydning og 
give barnet den særlige oplevelse af at være set og hørt, og det 
har alle børn brug for. Du kan evt. give børnene mulighed for 
selv at ønske et ”morgen-tjek ind”. Men ligesom i den ”gamle 
hverdag”, er der nok nogen af de børn, der har mest brug for 
det, som ikke vælger at bede om det. Derfor må de voksne have 
indlevelsesevne og styring.

Lav faste strukturer for alle lektioner, og lav en fast intro og 
exit. Således at lektionerne starter og slutter på samme måde, 
for det giver børnene en fast ramme og rytme, som er meget 
vigtig for mange børn! 

Lav aftaler i klasseteams om, hvordan intro og outro skal være for 
den enkelte klasse. Det gør det også lettere for eventuelle vikarer, 
hvis de kan starte og slutte på en måde, børnene er vant til.

Slut altid hver enkelt lektion og dagen af på en positiv måde, 
fremhæv og italesæt det, der er gået godt. Det er svært at gå 
foran og føre børnene igennem denne tid, men det går lettere 
med positiv opmærksomhed og et smil på læben, både for de 
voksne og børnene.   ◆
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